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ATTITUDES TOWARD ELDERLY PERSONS IN YOUNG, 
MIDDLE AND OLD ADULTHOOD 

Abstract. The purpose of this study was to describe the attitudes toward elderly in 
general, and its typical patterns in three age groups: young, middle and old adults. The 
total sample consisted of 180 participants: university students (n = 60), their parents 
(n = 60), their grandparents and elderly people living in institutions (n = 60). The Atti-
tudes Toward Old Persons Scale by Kogan was applied, showing in general, rather 
neutral attitudes to elderly of the sample. The analyses of average results in age 
groups indicated that the young adults show the most friendly attitudes to elderly, and 
that the old people show the most negative attitudes. Factor analyses and cluster 
analyses models indicated three different patterns of attitudes toward elderly in the 
total sample, and showed the typical attitudes toward old people in age groups.  
 
 
Wiek chronologiczny jest jednym z podstawowych wymiarów organizacji życia 
społecznego, leżącym u podstaw tzw. stratyfikacji wiekowej (age stratification) 
społeczeństwa, której towarzyszy tendencja do kategoryzowania ludzi ze 
względu na osiągany przez nich wiek życia oraz swoistego rodzaju centryzm 
na własnej grupie urodzeniowej (Riley, 1985; Kohli, 1986; Jelenec, Steffens, 
2002; Trempała, 2004). Nie wszystkie zjawiska społeczne związane ze straty-
fikacją wiekową są korzystne. Na przykład zdajemy sobie sprawę z tego, że 
istotną rolę w procesie socjalizacji odgrywa koalicja ludzi dorosłych przeciwko 
młodym: dzieciom, adolescentom i wkraczającym w dorosłość. Jednakże cen-
tryzm na własnej kohorcie może prowadzić do międzygeneracyjnych antagoni-
zmów, negatywnych postaw i uprzedzeń. Generalnie we współczesnym społe-
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czeństwie kultury Zachodu zorientowanym na młodość konsekwencje przyna-
leżności do grupy ludzi starzejących się są najmniej przyjemne: starsi ludzie 
są grupą społecznie napiętnowaną. Podobnie jak o „seksizmie” czy „rasizmie”, 
mówi się dziś o „ageizmie” (ageism) – jako trzecim wielkim „izmie” związanym 
ze społecznymi uprzedzeniami, dyskryminacją i odrzuceniem ludzi w pode-
szłym wieku.  

AGEIZM 

Pojęcie ageizmu wprowadził do literatury stosunkowo niedawno Robert  
N. Butler (1980). Ageizm wyraża się w dwóch powiązanych ze sobą sferach. Po 
pierwsze, w negatywnych postawach i stereotypowym spostrzeganiu ludzi 
starych, jako np. nieatrakcyjnych, niekompetentnych, słabych, schorowanych, 
aseksualnych, zgrzybiałych, zdziecinniałych itp., a także w stereotypowym 
spostrzeganiu starzenia się jako nieuchronnego procesu narastających wraz  
z wiekiem „strat” i „osłabienia” (Kite, Johnson, 1988; Perlmutter, Hall, 1992). 
Po drugie, w działaniach i społecznych praktykach dyskryminujących ludzi 
starszych, np. w zatrudnieniu, w dostępie do edukacji, a nawet w dostępie do 
pewnych sposobów leczenia i opieki medycznej (Clapham, Fulford, 1997 – za: 
Jelenec, Steffens, 2002; Rupp, Vodanovich, Crede, 2006). Z przykrością należy 
wspomnieć, że przynależność do grupy ludzi starszych okazuje się czynnikiem 
wpływającym niekorzystnie na diagnozę zachowania i wybór postępowania 
psychoterapeutów (Rodin, Lager, 1980).  

Ageistowskie mogą być zarówno postawy i działania wobec ludzi starzeją-
cych się, jak i instytucje społeczne lub normy i role przypisywane ludziom ze 
względu na ich wiek. Ponieważ politykę społeczną kształtują ludzie, którzy 
często sami w sposób nieświadomy podlegają wpływom stereotypów i uprze-
dzeń, to w efekcie ludzie starsi cierpią z powodu wielu zinstytucjonalizowa-
nych form ageizmu, np. ustawowa emerytura czy instytucjonalne bariery 
ograniczające życie publiczne, np. ze względu na ich kłopoty z poruszaniem 
się, słyszeniem czy widzeniem.  

Butler (1980) podkreśla, że postawy i dyskryminacyjne zachowania oraz 
instytucjonalne normy i polityka społeczna są ze sobą ściśle związane. Przeni-
kając się, przekształcają naturalny proces starzenia się człowieka w problem 
społeczny, którego szkodliwe konsekwencje dotykają wszystkich ludzi wkra-
czających w późną dorosłość. W przeciwieństwie do innych „izmów”, ageizm  
w stosunku do ludzi starszych jest zjawiskiem bardziej dynamicznym i doty-
kającym nieuchronnie każdego z nas indywidualnie, niezależnie od rasy i płci. 
Jako ludzie młodzi możemy przejawiać postawy lub podejmować działania 
dyskryminacyjne, ale starzejąc się, stopniowo stajemy się obiektem tych po-
staw i działań, które mogą wpływać na koncepcję własnej osoby i swojego ży-
cia w późnej dorosłości. W tym kontekście niezwykle ciekawe jest pytanie  
o powody naszych negatywnych nastawień i zachowań wobec ludzi starych.  
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POWODY AGEIZMU 

Do najważniejszych powodów negatywnych postaw i dyskryminacyjnych dzia-
łań wobec ludzi starszych zaliczana jest zwykle gerontofobia, czyli lęk młod-
szych ludzi przed własną starością oraz lęk przed śmiercią. Zdaniem wielu 
badaczy, lęki te są przenoszone na osoby starsze w postaci stereotypów  
i uprzedzeń (Butler, Levis, 1977, Traxler, 1980 – za: Woolf, 1998; Nelson, 2003).  

Mechanizm lęku nie wyjaśnia jednak w sposób wyczerpujący powodów 
zjawiska ageizmu, bowiem sam lęk przed starością ma złożoną genezę. Z jed-
nej strony, jego źródłem w sposób naturalny mogą być biologiczne potrzeby 
zachowania własnego życia i przetrwania. Z drugiej jednak strony, jego źródła 
mogą mieć charakter społeczny. Lęk przed starością może być lękiem przed 
nieuchronnym stygmatem i odrzuceniem społecznym lub po prostu lękiem 
przed bliżej nieznaną, własną przyszłością w podeszłym wieku. Ponadto nale-
ży zauważyć, że powody ageizmu mogą mieć charakter historyczno-społeczny. 
Jeszcze do niedawna wartość człowieka starego w społeczeństwie była zniko-
ma, podobnie jak i wartość dziecka. Z tego punktu widzenia negatywne po-
stawy wobec starszych są dziedzictwem kultury społeczeństw, w których liczył 
się przede wszystkim człowiek zdrowy, silny i sprawny.  

Zmiany społeczne zachodzące w kilku ostatnich wiekach spowodowały, że 
społeczeństwo stopniowo zaczęło doceniać wartość dziecka. W konsekwencji 
sytuacja dzieci w XX wieku zdecydowanie poprawiła się (zob. Vasta i in., 
1995). Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że instytucjonalna ochrona praw 
dziecka we współczesnym społeczeństwie jest zdecydowanie lepsza niż praw 
ludzi starszych. Coraz częściej jednak podkreślamy, że ageizm w stosunku do 
ludzi starzejących się jest jednym z problemów społecznych, które wymagają 
współcześnie pilnego rozwiązania. 

Zmiana statusu społecznego ludzi starzejących się 

„Starzenie się” jest terminem opisującym zmiany zachodzące wraz upływem 
lat życia człowieka. W codziennym rozumieniu termin ten zawiera pojęcie 
„spadku” lub „osłabienia”. Mimo że wielu badaczy starzenia się unika tego 
rodzaju znaczeń (zob. np. Baltes, 1987; Bee, 1987; Perlmutter, Hall, 1992; 
Schaie, 2000 oraz inni), to jeszcze na początku drugiej połowy XX wieku „sta-
rzenie się” przeciwstawiano „rozwojowi”. Sprawa wydawała się prosta: rozwój 
jest ukierunkowany na osiągnięcie dojrzałości, natomiast celem starzenia się 
jest śmierć. Badacze poszukiwali „zysków” w rozwoju dzieci i młodych ludzi 
oraz „strat” u dorosłych, znajdując to, czego szukali.  

Ożywienie badań nad rozwojem psychicznym w ciągu życia ludzkiego do-
prowadziło w ostatnich dwóch dekadach XX wieku do wielu ważnych odkryć 
naukowych, które zmieniły w sposób zasadniczy obraz starości. Okazuje się, że 
straty w strukturach psychicznych i zachowaniu ludzi w okresie późnej doro-
słości nie mają, jak powszechnie sądzono, charakteru globalnego. Okazało się, 
że obok strat, okres ten charakteryzują zyski, zapewniające pomyślne starze-
nie się ludzi (Baltes, 1987; Schaie, Willis, 2002).  
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Wielu badaczy zauważa, że status społeczny ludzi starszych we współczes-
nych społeczeństwach Zachodu ulega zmianie (Perlmutter, Hall, 1992). 
Wzrost higieny, lepsze odżywianie i postęp w opiece medycznej spowodowały, 
że coraz większa grupa ludzi w okresie późnej dorosłości cieszy się względnie 
dobrym zdrowiem i dłużej żyje. Ponadto obecne pokolenia ludzi starszych są 
lepiej wykształcone niż pokolenia ich rodziców. Również sytuacja materialna 
ludzi starzejących się jest dzisiaj lepsza niż kiedyś.  

Poprawa warunków życia i wzrost witalności ludzi w okresie późnej doro-
słości wiążą się z poszerzeniem przestrzeni „czasu wolnego”, jaką stwarza 
okres starzenia się człowieka, z większym udziałem ludzi starszych w życiu 
społecznym i z bardziej zróżnicowanym sposobem ich życia. Odwołując się do 
teorii pola Kurta Lewina (1936/1966) możemy powiedzieć, że przestrzeń ży-
ciowa (life space) kolejnych pokoleń ludzi starzejących się ulega poszerzeniu. 
W konsekwencji czują się oni „młodsi” niż byli ich rodzice (Perlmutter, Hall, 
1992; Trempała, 2000). Wiek chronologiczny traci w ich życiu na znaczeniu: 
coraz większą rolę odgrywa wiek psychologiczny, który jest związany głównie 
z witalnością i poziomem zróżnicowania przestrzeni życiowej ludzi w okresie 
późnej dorosłości. Przemiany te można potraktować jako jeszcze jeden argu-
ment wspierający ostatnio formułowaną tezę, że wiek chronologiczny życia 
ludzi przestaje pełnić rolę czynnika stratyfikującego współczesne społeczeń-
stwo (zob. Wrosch, Freud, 2001; Trempała, 2004). 

CEL BADAŃ 

Wzrost witalności obecnych pokoleń ludzi starszych oraz wyniki badań na-
ukowych w dziedzinie psychologii ukazujące możliwości rozwojowe w okresie 
późnej dorosłości zmieniają w sposób zasadniczy tradycyjny obraz starzenia 
się i starości człowieka. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy zmieniający 
się status ludzi starszych we współczesnym społeczeństwie znajduje odzwier-
ciedlenie w postawach społecznych wobec osób starzejących się i procesu sta-
rzenia się człowieka? Interesujące jest pytanie o różnice międzypokoleniowe 
we wzorach tych postaw, typowych dla osób badanych w różnym wieku.  

Poznanie postaw wobec ludzi starszych jest ważne, gdyż stereotypowe po-
glądy na życie i rozwój człowieka mogą być ważną przyczyną niewłaściwego 
traktowania ludzi starszych w społeczeństwie, a w konsekwencji mogą powo-
dować spadek samooceny i poczucia kontroli nad własnym życiem (Rodin, 
Langer, 1980), a także spadek poczucia jakości życia wśród osób starzejących 
się (Perlmutter, Hall, 1992). Z drugiej strony, nowsze badania zwracają uwa-
gę, że w kolejnych pokoleniach badanych wzrasta przychylność postaw wobec 
ludzi starszych, co może być rezultatem coraz większej społecznej dezaprobaty 
dla ageizmu we współczesnym społeczeństwie (Woolf, 1998; Jelenec, Steffens, 
2002). Można więc spodziewać się, że postawy wobec ludzi starszych będą się 
różnić u osób w różnym wieku życia, reprezentujących różne grupy urodze-
niowe. Jednakże publikowane w literaturze wyniki badań empirycznych na 
ten temat nie są jednoznaczne. Część badań wykazuje większe nasilenie age-
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izmu u osób młodszych (np. Tuckman, Lorge – za: Zych, 1999; Folk, Folk – za: 
Nelson, 2003; Rupp, Vodanovich, Crade, 2005). Wyniki innych badań wskazu-
ją na niezależność ageizmu od wieku życia badanych (Brewer, Lui – za: Nel-
son, 2003). W końcu część badaczy stwierdza największe nasilenie negatyw-
nych postaw wobec starości i starzenia się u badanych w okresie późnej doro-
słości (Hellbush i in. – za: Rupp, Vodanovich, Crade, 2005).  

Rozbieżności w wynikach badań nad postawami wobec starości w różnych 
grupach wiekowych prowadzą do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze, rozbieżności 
w publikowanych wynikach badań mogą być następstwem stosowania różnych 
metod przez różnych badaczy. Mogli oni w swoich badaniach koncentrować 
uwagę na różnych treściach sądów na temat starości, stosować różny język, 
formułować instrukcje kształtujące różne nastawienia osób badanych, w koń-
cu badania te wykonywane były w różnych środowiskach i różnym czasie hi-
storycznym. Metodologiczne problemy pomiaru postaw wobec starości stają się 
coraz częściej przedmiotem dyskusji w literaturze przedmiotu (Woolf, 1998; 
Jelenec, Steffens, 2002). Po drugie, biorąc pod uwagę wyniki badań nad struk-
turą postaw społecznych (zob. ich przegląd w: Bohner, Wanke, 2004), jest moż-
liwe, że wiek życia różnicuje nie tyle przychylność postaw wobec starości (ich 
pozytywność vs negatywność), ile typ postawy, tj. konfigurację jej wewnętrz-
nych komponentów. Z tego punktu widzenia warto przeprowadzić – obok ana-
lizy przeciętnych wyników pomiaru badanych postaw w próbie – również ana-
lizę „skoncentrowaną na osobach”, poszukując typowych profili postawy wobec 
ludzi starszych i starości. 

METODA 

Osoby badane i przebieg badań 
Próba składała się ze 180 osób (114 kobiet i 66 mężczyzn), z trzech losowo 
dobranych podgrup: wczesnej dorosłości (N = 60), średniej dorosłości (N = 60)  
i późnej dorosłości (N = 60). W badaniach uczestniczyli byli studenci Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego (podgrupa: wczesna dorosłość), członkowie ich 
rodzin (podgrupy: średnia i późna dorosłość) oraz słuchacze Uniwersytetu III 
Wieku i członkowie Klubu Seniora w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Byd-
goszczy (podgrupa: późna dorosłość).  

Badania zostały przeprowadzone w latach 2004-2005, w ramach semina-
rium magisterskiego Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psy-
chologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Wykorzystane w tym 
artykule dane zostały zgromadzone przez Igę Ługowską i Monikę Szczerbak. 

Zastosowane metody 
Z punktu widzenia celu badań zdecydowaliśmy się zastosować standardowy 
Kwestionariusz Postaw wobec Ludzi Starszych P-LS N. Kogana, w polskiej 
adaptacji J. Rembowskiego (1984). Jest to kwestionariusz dobrze znany i czę-
sto stosowany, co umożliwia porównywanie osiągniętych przez nas wyników  
z publikowanymi w literaturze.  
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Zastosowany kwestionariusz składa się z 17 par opozycyjnych stwierdzeń 
(pozytywnych i negatywnych) na temat ludzi starszych, ich życia i starzenia 
się. Zgodnie z instrukcją, z każdej pary tych stwierdzeń badani oceniali tylko 
jedno wybrane przez siebie (pozytywne lub negatywne).  

Odpowiedzi w ocenie tych stwierdzeń udziela się na jednobiegunowej skali 
punktowej, gdzie: „1” znaczy „nie zgadzam się całkowicie”, a „7” – „zgadzam 
się całkowicie”. Kwestionariusz zawiera osiem podskal: problemy zamieszki-
wania (A), towarzystwo (B), style życia i wydajność (C), zależność (D), goto-
wość do pracy ludzi starszych (E), konflikt między młodszymi i starszymi (F), 
podobieństwo i różnice między starszymi ludźmi (G), powierzchowność i cechy 
osobowości ludzi starszych (H).  

Kwestionariusz bada dwie komponenty postawy: jej treść i przychylność 
wobec obiektu postawy. Obliczony współczynnik spójności wewnętrznej α Cron-
bacha kwestionariusza P-LS wynosi 0,81.  

WYNIKI BADAŃ 

W pierwszym kroku analizy uzyskanych danych zadaliśmy sobie pytanie, ja-
kie postawy wobec starości i starzenia się ujawniają badane przez nas osoby  
w różnych grupach wiekowych i w zależności od ich płci. Dane na ten temat 
przedstawia tabela 1 oraz rysunek 1. 
 

Tabela 1.  
Średnie odpowiedzi w badaniu kwestionariuszem P-LS Kogana w różnych 
grupach wiekowych i w zależności od płci osób badanych  

Grupa wiekowa Płeć 

Podskale 
P-LS 

wczesna 
dorosłość 

(WD) 
M (SD) 

średnia 
dorosłość 

(ŚD) 
M (SD) 

późna 
dorosłość 

(PD) 
M (SD) 

F 
(2,174) 

T Tuckeya 
(HSD) kobiety M 

(SD) 
mężczyźni 

M (SD) 
F (1,174) 

A 4,81 (1,19) 4,66 (1,18) 4,10 (1,31) 5,65* WD>PD* 4,66 (1,27) 4,43 (1,28) 11,46 

B 3,89 (1,21) 4,13 (1,02) 4,10 (1,19) 0,77  4,13 (1,13) 3,95 (1,17) 11,08 

C 3,52 (1,40) 3,27 (1,33) 3,48 (1,62) 0,50  3,78 (1,41) 3,07 (1,43) 10,15** 

D 4,26 (1,17) 3,95 (1,32) 3,26 (1,30) 8,88** WD>PD** 
ŚD>PD** 3,89 (1,27) 3,75 (1,38) 10,55 

E 4,18 (1,59) 4,30 (1,63) 3,63 (3,45) 2,58  4,41 (1,67) 3,66 (1,58) 18,93** 

F 3,42 (1,00) 4,00 (1,15) 3,47 (1,41) 4,06* WD>ŚD* 
ŚD>PD* 3,83 (1,27) 3,43 (1,19) 14,82* 

G 4,49 (1,30) 4,11 (1,36) 3,64 (1,42) 5,25* WD>PD** 4,36 (1,41) 3,79 (1,31) 17,48** 

H 3,72 (1,24) 4,14 (1,35) 3,61 (1,45) 2,38  4,05 (1,36) 3,60 (1,32) 14,42* 

Skala 
ogólna 
P-LS 

4,05 (0,73) 4,09 (0,83) 3,68 (1,02) 3,70* WD>PD* 
ŚD>PD* 4,14 (0,88) 3,74 (0,82) 18,93** 

* p<0,05, ** p<0,01 
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Rysunek 1. Rozkład średnich odpowiedzi w wynikach ogólnych badania kwestionariu-
szem P-LS Kogana (M = 3,99; SD = 0,88; W = 0,77) 
 

Przedstawione wyżej dane prowadzą do następujących wniosków:  
Po pierwsze, na ogół osoby badane wyrażają neutralną postawę wobec lu-

dzi starych (zob. rys. 1), przy czym (a) ludzie starzy spostrzegają siebie sa-
mych mniej pozytywnie niż młodsi (zob. tabela 1); (b) kobiety spostrzegają 
ludzi starych bardziej pozytywnie niż mężczyźni (zob. tabela 1). 

Po drugie, analiza istotności różnic w poszczególnych podskalach kwestio-
nariusza P-LS ze względu na wiek uczestników badań (tabela 1) pozwala za-
uważyć, że badani w okresie późnej dorosłości ujawniają najmniej pozytywne 
postawy wobec ludzi starych głównie w obszarze: „problemów zamieszkiwa-
nia” (A), „zależności starych ludzi od innych” (D), „konfliktu między młodymi  
i starymi” (F), „podobieństwa i różnic między młodymi a starymi” (G). Warto 
zwrócić uwagę na to, że badani w okresie wczesnej i późnej dorosłości spo-
strzegają problem „konfliktu między młodymi i starymi” (F) bardziej nega-
tywnie niż badani w okresie średniej dorosłości. 

Analiza istotności różnic w poszczególnych podskalach kwestionariusza  
P-LS ze względu na płeć uczestników badania (tabela 1) pozwala też zauwa-
żyć, że badane kobiety – w porównaniu z mężczyznami – przejawiały bardziej 
pozytywne postawy wobec ludzi starych głównie w obszarze: „zależność sta-
rych ludzi od innych” (D), „gotowość do pracy” (E), „konflikt między młodymi 
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i starymi” (F), „podobieństwo i różnice między starymi i młodymi” (G), „po-
wierzchowność i cechy osobowości” (H) ludzi starych. 

Zadając pytanie o profil postawy wobec ludzi starszych charakterystyczny 
dla osób w różnym wieku (w sensie układu elementów treściowych tworzących 
typowy dla danego wieku profil tej postawy), przeprowadziliśmy eksploracyjną 
analizę czynnikową, a następnie – uwzględnieniając wyróżnione czynniki – 
analizę skupień osób badanych. Aby sprawdzić, czy istnieje związana z wie-
kiem tendencja do przyjmowania określonego typu postawy, przeprowadzona 
została analiza wariancji, w której porównaliśmy udział osób z poszczególnych 
grup wiekowych w każdym skupieniu. 

Analiza czynnikowa wykazała, że strukturę postawy wobec ludzi star-
szych tworzą trzy czynniki. Dane na ten temat przedstawione są w tabeli 2. 
Ta liczba czynników uzyskała najlepsze parametry konfirmacyjnej analizy 
czynnikowej (RMSA J. H. Steigera-J. C. Lindta = 0,06; GFI K. G. Joreskoga = 
= 0,88; AGFI Joreskoga = 0,85; c2/df = 235/119).  

 
Tabela 2.  

Czynnikowa struktura postawy wobec osób starszych, mierzonej kwestiona-
riuszem P-LS  

Ładunki czynnikowe Itemy 
P-LS Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 

11 -0,11* -0,71* -0,02* 
12 -0,06* -0,18* -0,41* 
13 -0,40* -0,36* -0,41* 
14 -0,75* -0,04* -0,15* 
15 -0,80* -0,08* -0,09* 
16 -0,69* -0,06* -0,15* 
17 -0,34* -0,12* -0,44* 
18 -0,18* -0,07* -0,25* 
19 -0,65* -0,01* -0,27* 
10 -0,29* -0,00* -0,67* 
11 -0,77* -0,06* -0,05* 
12 -0,02* -0,75* -0,18* 
13 -0,42* -0,02* -0,43* 
14 -0,61* -0,03* -0,24* 
15 -0,42* -0,14* -0,62* 
16 -0,04* -0,02* -0,69* 
17 -0,02* -0,56* -0,02* 

Wartość własna -4,79* -1,61* -1,35* 
% wariancji wyjaśnionej 28,19* -9,48* -7,96* 

* oznaczone ładunki są równe 0,40 lub wyższe 
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Wyróżnione czynniki można określić odpowiednio: 
Czynnik 1. Obraz człowieka starszego (jako jednostki). Na obraz ten skła-

dają się np. aktywność ludzi starszych, mądrość, zainteresowanie przeszłością, 
wygląd zewnętrzny. 

Czynnik 2. Obecność osób starszych. Chodzi tu o obecność w najbliższym 
otoczeniu, która jest oceniana jako „pożądana vs niepożądana”, oraz o bliskość 
„emocjonalną” osób starszych. 

Czynnik 3. Człowiek starszy w społeczeństwie. Czynnik ten obejmuje: 
kontakty społeczne z osobami starszymi – „przyjemny vs przykry”, charakter 
tych kontaktów, ich swobodę; relacje międzypokoleniowe – odmienność ludzi 
starszych i młodych, „porozumienie vs wzajemny antagonizm” między nimi; 
potencjalne wpływy społeczne osób starszych. 

 
Tabela 3.  

Średnie ocen w pozycjach należących do poszczególnych czynników kwe-
stionariusza P-LS w różnych grupach wiekowych  

Grupy wiekowe Czynniki 
wyodrębnione 

w P-LS 
wczesna 
dorosłość 

(WD) 

średnia 
dorosłość 

(SD) 

późna 
dorosłość 

(PD) 

F (2,177) T Tukeya  
(HSD) 

Czynnik 1 4,19 3,95 3,80 11,20**  

Czynnik 2 4,83 4,59 3,77 12,76** WD/PD; SD/PD 

Czynnik 3 3,71 4,08 3,76 13,06** WD/SD 

* p<0,05; ** p<0,01. Puste miejsce w tabeli w ostatniej kolumnie nie oznacza braku danych. Ta 
kolumna tabeli wskazuje, pomiędzy którymi z badanych grup wystąpiły różnice istotne staty-
stycznie. W zakresie czynnika 1 nie wystąpiły takie różnice, stąd brak wskazania grup, których 
dotyczą różnice. 
 

 
Dane przedstawione w tabeli 3 wskazują, że wiek życia nie różnicuje jedy-

nie ocen osób badanych dotyczących obrazu ludzi starszych (czynnik 1).  
W przypadku dwóch pozostałych czynników badani w okresie późnej dorosło-
ści ujawniają najmniej przychylne postawy wobec ludzi starszych, tj. w sto-
sunku do własnej grupy wiekowej. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że 
badani w okresie średniej dorosłości formułują najbardziej pozytywne oceny 
dotyczące funkcjonowania społecznego ludzi starszych (czynnik 3). General-
nie, zmiany zachodzące wraz wiekiem w zakresie tego czynnika nie przebiega-
ją w sposób liniowy.  

W analizie skupień wyodrębnione zostały trzy grupy osób ujawniających 
odmienne profile postawy wobec ludzi starszych. Dane na ten temat ilustruje 
rysunek 2. 
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Rysunek 2. Profile postawy wobec osób starszych w wyróżnionych trzech skupieniach 
osób badanych 

 
Wyodrębnione skupienia można scharakteryzować w następujący sposób: 
(1) Skupienie pierwsze jest najliczniejsze (N = 78). Profil postawy wobec 

ludzi starszych jest w tym skupieniu najniższy, co oznacza najbardziej nega-
tywną postawę. Spośród wyodrębnionych profili najsilniej wyraża on więc 
postawę dyskryminacyjną. Taki charakter profilu tworzy przede wszystkim 
bardzo negatywny obraz człowieka starego (czynnik 1). Stosunek do obecności 
osób starszych (czynnik 2) jest tu neutralny, podobnie jak ocena ich funkcjo-
nowania społecznego (czynnik 3). Można powiedzieć, iż stereotypowemu, nega-
tywnemu wizerunkowi ludzi starszych towarzyszy brak zainteresowania nimi 
samymi, kontaktem z nimi oraz ich obecnością w życiu społecznym. 

(2) Skupienie drugie jest najmniej liczne (N = 39). Profil wskazuje tu na 
wysoce pozytywną ocenę społecznego funkcjonowania ludzi starszych, a także 
na pozytywny obraz ich samych. Natomiast stosunek do bliskiej obecności 
osób starszych jest wyraźnie negatywny. Wydaje się, że osoby, których posta-
wa przyjmuje taki kształt, oceniają ludzi starszych pozytywnie, jednak nie są 
zainteresowane kontaktem z nimi. 

(3) Dla profilu skupienia trzeciego (N = 63) charakterystyczny jest bardzo 
pozytywny obraz ludzi starszych, któremu towarzyszy pozytywny stosunek do 
ich obecności. Z kolei ocena społecznego funkcjonowania seniorów jest wyraź-
nie negatywna.  

Przeprowadzony test niezależności χ2 wykazał, że skupienia różnią się  
w sposób istotny obecnością w nich osób z różnych grup wiekowych (χ2(4) = 
= 29,47; p<0,001). Oznacza to, że istnieją zależne od wieku tendencje do przyj-
mowania określonego typu postawy wobec ludzi starszych. Dotyczy to przede 
wszystkim skupień 2 i 3 (zob. rys. 3). 
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Rysunek 3. Rozkład liczebności osób należących do każdego z trzech skupień w po-
szczególnych grupach wiekowych 
 

W przypadku skupienia 2 tendencja do przyjmowania charakterystycznej 
dla niego postawy wobec osób starszych rośnie wraz z wiekiem, przy czym 
wyraźnie najmniejsza jest u ludzi młodych (N = 4). Raczej nie będą więc oni 
jednocześnie pozytywnie oceniać osoby starsze i unikać kontaktu z nimi. Co 
ciekawe, ten typ postawy wobec ludzi starszych jest najliczniej reprezentowa-
ny przez nich samych (N = 20). Zatem to u seniorów (w porównaniu z bada-
nymi w okresie wczesnej i średniej dorosłości) występuje największa tendencja 
do waloryzowania własnej grupy wiekowej przy jednoczesnym stronieniu od 
kontaktów z jej przedstawicielami. Należy przy tym przypomnieć, iż w sku-
pieniu 2 jest najmniej osób (N = 39). Przeważają tu osoby starsze (N = 20); ale 
jeszcze więcej seniorów jest we wcześniej omawianym skupieniu 1 (30 spośród 
60 badanych z tej grupy wiekowej) (zob. rys. 3). 

Z kolei tendencja do przyjmowania postawy charakterystycznej dla sku-
pienia 3 maleje wraz z wiekiem. Postawa ta jest najbardziej charakterystycz-
na dla ludzi młodych. Wśród reprezentantów skupienia 3 stanowią oni naj-
liczniejszą grupę wiekową (36 młodych dorosłych na 63 osoby należące do sku-
pienia 3), a jednocześnie większość młodych dorosłych należy właśnie do tego 
skupienia (36 spośród 60 osób w okresie wczesnej dorosłości). Ponadto kształt 
profilu skupienia 3 sugeruje dwie cechy postawy młodych dorosłych wobec 
ludzi starszych: (1) obraz człowieka starszego jest pozytywny i pozbawiony 
stereotypów, co może stanowić wskaźnik przemian w mentalności społecznej  
i skuteczności działań edukacyjnych; (2) najbardziej negatywne jest ustosun-
kowanie do społecznego funkcjonowania osób starszych, co wydaje się prze-
mawiać za aktualnością zjawiska antagonizmu międzypokoleniowego, nieza-
leżnie od bardzo pozytywnego obrazu ludzi starszych i od pozytywnego nasta-
wienia do ich obecności.  
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WNIOSKI I DYSKUSJA 

Przedstawione wyniki badań prowadzą do kilku zasadniczych stwierdzeń, 
które – naszym zdaniem – warto przedyskutować. Rozpoczniemy od ustaleń  
w ramach analizy przeciętnych wyników pomiaru badanych postaw, a następ-
nie przejdziemy do wniosków wynikających z analizy typowych profili postaw 
wobec ludzi starszych. 

Biorąc pod uwagę przeciętne wyniki kwestionariusza P-LS N. Kogana  
w skali ogólnej i w poszczególnych podskalach, można ogólnie stwierdzić, że 
oceny formułowane przez osoby badane wyrażają neutralną postawę wobec 
ludzi starszych i starzenia się. Oznacza to, że próba osób badanych jako całość 
nie ujawniła postaw negatywnych. Zauważone różnice indywidualne w zakre-
sie badanych postaw (ze względu na wiek i płeć badanych), chociaż istotne, 
generalnie mogą być interpretowane jedynie w kategoriach względnych, jako 
bardziej lub mniej przychylne (albo jako bardziej lub mniej „pozytywne” lub 
„negatywne”). Na podstawie tych wyników badań trudno jest więc mówić  
o uprzedzeniach czy też negatywnych stereotypach w spostrzeganiu ludzi sta-
rzejących się. Niezwykle optymistyczne i ciekawe zarazem jest stwierdzenie, 
że młodzi dorośli ujawniają bardziej przychylną postawę wobec ludzi star-
szych niż oni sami. Rezultaty prezentowanych badań wspierają opinię wielu 
badaczy przewidujących stopniowe zanikanie stereotypu „starucha” pod wpły-
wem dezaprobaty społecznej, która wzrasta wraz z poprawą dobrobytu społe-
czeństw Zachodu i stopniowym starzeniem się pokolenia wyżu demograficzne-
go po II wojnie światowej (Turner, Helms, 1999; Schaie, Willis, 2002)1. 12 

Wyniki te nie powinny jednak nas zadowalać. Zwróćmy bowiem uwagę na 
to, że stwierdzona „neutralność” postaw w ich pomiarze na jednobiegunowej 
skali odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się vs zdecydowanie nie zgadzam 
się” może świadczyć zarówno o obojętności, jak i o ambiwalencji w stosunku do 
ludzi starzejących się i starości. Ponadto badani tak samo przychylni wobec 
jakiegoś obiektu mogą różnić się między sobą w sposób zasadniczy układem 
komponent badanej postawy. Refleksja tego rodzaju uświadamia, że analiza 
wyników przeciętnych (średnich) w pomiarze postawy wobec ludzi starszych, 
traktowanej jako jednowymiarowy konstrukt, może maskować czasami bardzo 
istotne różnice międzyosobnicze. Dlatego w prezentowanych badaniach posze-
rzyliśmy analizę średnich wyników skoncentrowaną na zmiennych o analizę 
struktury treściowej badanych postaw w podejściu skoncentrowanym na osobach.  

                                                 
1 Wydaje się, że wpływ zmian socjokulturowych na stosunek społeczeństw wobec 

ludzi starszych jest bardziej złożony. Na przykład trudno jest pogodzić przedstawione 
wyżej wyjaśnienie z faktem, że w uboższych i mniej rozwiniętych cywilizacyjnie społe-
czeństwach (np. Dalekiego i Środkowego Wschodu) ludzie starsi cieszyli się i cieszą 
większym szacunkiem niż w kulturze Zachodu. Uważamy, że w naszej kulturze dys-
kryminacyjne postawy wobec ludzi starszych będą zanikały głównie jako funkcja 
przemian demograficznych prowadzących do „starzenia się” społeczeństw, w których 
znaczenie ludzi starzejących się będzie wzrastało.  
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Analiza skupień osób ujawniających odmienną strukturę czynnikową mie-
rzonych postaw doprowadziła do wniosku, że badani różnią się w sposób istot-
ny profilami postawy wobec ludzi starszych i starzenia się. Można mówić  
o przynajmniej trzech grupach osób różniących się w sposób istotny zawarto-
ścią treściową tych postaw. Z punktu widzenia profili postaw, typowych dla 
tych grup osób, można mówić o trzech różnych sposobach myślenia o ludziach 
starzejących się:  

Skupienie 1. „Nie jesteście fajni i nie jestem pewien, czy chcę mieć z wami 
coś wspólnego oraz czy wasze funkcjonowanie w życiu społecznym jest ko-
rzystne”. 

Skupienie 2. „Jesteście fajni i wasze funkcjonowanie w życiu społecznym 
jest korzystne, ale nie chcę mieć z wami nic wspólnego”.  

Skupienie 3. „Jesteście fajni, ale nie jestem pewien, czy chcę mieć z wami 
coś wspólnego i czy wasze funkcjonowanie w życiu społecznym jest korzystne”.  

Warto zwrócić uwagę na to, że żadne skupienie nie wyraża spójnej posta-
wy wobec ludzi starszych i starości. Profile postaw typowych dla wyróżnionych 
skupień pozwalają jednak zauważyć istotne różnice międzygrupowe masko-
wane w analizie średnich. Okazuje się, że w badanej próbie można wskazać 
grupę osób badanych, którą wyróżnia nieprzychylność wobec ludzi starszych. 
W naszej ocenie najbardziej dyskryminacyjną postawę ujawniają osoby zali-
czone do Skupienia 1 (zob. rys. 2). Decyduje o tym najniższy profil postawy  
w tym skupieniu i przede wszystkim zdecydowanie negatywny „obraz ludzi 
starszych” (Czynnik 1). Warto też zauważyć, że profil typowy dla tego skupie-
nia, w porównaniu z pozostałymi, wyraża stosunkowo największą spójność, 
którą niektórzy badacze wiążą z większą stabilnością postawy (zob. Bohner, 
Wänke, 2004). Natomiast profile postawy typowe dla dwóch pozostałych sku-
pień wyrażają generalnie większą przychylność wobec ludzi starszych, są jed-
nak mniej spójne, szczególnie w przypadku Skupienia 2.  

Podsumowując, analiza profili postaw typowych dla wyróżnionych skupień 
uzupełnia wcześniejszą analizę tendencji przeciętnych i wykazuje, że mówie-
nie o tym, iż badani przez nas ujawniają „neutralne” postawy wobec ludzi 
starszych, jest zbyt dużym uproszczeniem. Okazuje się, że w próbie badanych 
można wyróżnić znaczną grupę osób (N = 39, tj. ~25%) wyrażających w swych 
ocenach nieprzychylną wobec ludzi starszych postawę, ujawniającą negatyw-
ny, stereotypowy obraz człowieka starzejącego się. 

Analiza różnic międzypokoleniowych pozwala zauważyć trzy tendencje 
zmian w profilach postaw zachodzących wraz z wiekiem osób badanych:  

1. Wzrasta liczba osób zaliczonych do skupienia 1, tj. negatywnie oceniają-
cych ludzi starszych, ale obojętnych na kontakty z nimi i niepewnych w ocenie 
ich funkcjonowania w życiu społecznym. Skupienie to dominuje w średniej  
i późnej dorosłości. Jest to tendencja zastanawiająca, bowiem świadczy o tym, 
że starsze pokolenia spostrzegają swoich rówieśników (i może siebie samych) 
bardziej stereotypowo i bardziej negatywnie niż młodzi dorośli. Prawidłowość 
ta jeszcze raz potwierdza wspomnianą wcześniej opinię badaczy przewidują-
cych, że stereotyp „starucha” stopniowo będzie zanikał ze względu na wzrasta-
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jącą we współczesnym społeczeństwie dezaprobatę postaw dyskryminujących 
ludzi w starszych wieku (Turner, Helms, 1999; Schaie, Willis, 2002). 

2. Wzrasta liczba osób zaliczonych do skupienia 2, tj. mających pozytywny 
obraz ludzi starszych i korzystnie oceniających ich społeczne funkcjonowanie, 
ale stroniących od bliskich kontaktów z nimi. Skupienie to osiąga największe 
nasilenie w okresie późnej dorosłości. Również i ta tendencja może zastana-
wiać, gdyż wskazuje, że istnieje grupa ludzi w starszym wieku, którzy mają 
pozytywny obraz swoich rówieśników i korzystnie oceniają społeczne funkcjo-
nowanie ludzi starzejących się, ale równocześnie zdecydowanie stroni od bli-
skich kontaktów z nimi. Jest to stosunkowo mała grupa osób badanych, które 
prawdopodobnie mają kłopoty z określeniem własnej tożsamości w roli czło-
wieka starzejącego się i zadaniami rozwojowymi tego okresu życia (Erikson, 
1968; Levinson, 1978). Nie jest wykluczone, że stosunki z osobami starzejący-
mi się są przez nie negatywnie oceniane, ponieważ nie utożsamiają się z wła-
sną grupą wiekową. Z drugiej strony, uporczywe realizowanie wcześniejszych 
ról i redukowanie kontaktów z innymi w tym wieku może być formą obrony 
przed starzeniem się. Osoby takie zwykle mają mniej zintegrowaną osobowość 
(Neugarten i in., 1968 – za: Turner, Helms, 1999). Dodatkowo warto byłoby 
sprawdzić hipotezę, że profil ten jest charakterystyczny dla osób starszych, dla 
których wiek kalendarzowy traci na znaczeniu jako regulator ich zachowania  
i życia: większe znaczenie zaczyna odgrywać wiek psychologiczny, związany 
głównie z ich witalnością (zob. Wrosch, Freud, 2001; Trempała, 2004). Być 
może czują się oni młodsi, niż są, i stąd nie chcą kontaktować się z ludźmi 
zaliczanymi do starych. Za słusznością tej hipotezy przemawia fakt, że poza 
stronieniem od kontaktów z rówieśnikami, badani ci wartościują pozytywnie 
ludzi starszych i ich funkcjonowanie w życiu społecznym.  

3. Spada liczba osób zaliczonych do skupienia 3, tj. pozytywnie oceniają-
cych ludzi starzejących się, ale wyrażających niepewność, czy chcą utrzymy-
wać z nimi bliskie kontakty, oraz raczej negatywnie oceniających ich społeczne 
funkcjonowanie. Skupienie to dominuje w okresie wczesnej dorosłości. Można 
powiedzieć, że tworzą je głównie młodzi ludzie, którzy mają pozytywny obraz 
człowieka starego jako osoby, ale relacje międzypokoleniowe prawdopodobnie 
spostrzegają jako antagonistyczne. Koalicja ludzi dorosłych przeciw młodym 
odgrywa istotną rolę w procesie socjalizacji, jednak może prowadzić do nega-
tywnych skutków, np. do poczucia osamotnienia (Dołęga, 2003), a nawet bun-
tu młodzieńczego (Oleszkowicz, 1996). Negatywna ocena roli ludzi starszych  
w życiu społecznym, jaką ujawniają w tym skupieniu młodzi ludzie wkracza-
jący w dorosłość, może być konsekwencją tego rodzaju doświadczeń zarówno 
we wcześniejszych, jak i w obecnych kontaktach ze starszymi. 

Omawiając zmiany w postawach wobec ludzi starszych, jakie dają się za-
uważyć w kolejnych grupach wiekowych, należy podkreślić, że świadczą one 
głównie o różnicach międzypokoleniowych. Stwierdzone tendencje wiekowe 
nie mają charakteru wewnątrzosobniczego. Badania miały charakter po-
przeczny. Wadą tego planu badawczego jest „nakładanie się” efektów wpływu 
wieku i wpływu przemian międzygeneracyjnych. Aby sprawdzić, jak wraz  
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z wiekiem zmieniają się postawy osoby, czy w rozwoju ontogenetycznym staje 
się ona mniej lub bardziej przychylna ludziom starszym, należałoby przepro-
wadzić badania podłużne. Wedle naszej wiedzy, wyników tego rodzaju badań 
brakuje we współczesnej literaturze. 

Podsumowując, można powiedzieć, że chociaż próba badanych jako całość 
wykazuje neutralną postawę wobec ludzi starszych i starości, to jednak w jej 
ramach udało się wyróżnić trzy grupy osób różniących się istotnie profilami 
badanej postawy, w tym znaczną grupę osób ujawniających dyskryminacyjne 
stereotypy w obrazie człowieka starego. Ponadto wyniki przedstawionych ba-
dań wskazują na ciekawe zjawisko większej przychylności młodszych pokoleń 
w stosunku do starszych. Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że ustalenia te 
dotyczą „jawnych” (explicit) postaw, które bada zastosowany kwestionariusz 
P-LS Kogana. Tak mierzone postawy mogą być wyrazem „poprawności poli-
tycznej” formułowanych jawnie sądów i dążenia badanych do „społecznej apro-
baty”. Okazuje się, że stosowane współcześnie procedury prymowania afek-
tywnego, a także Test Ukrytych Skojarzeń (Implicit Association Test) A. G. 
Greenwalda ujawniają wśród badanych uprzedzenia wobec ludzi starszych  
w większym zakresie niż Kwestionariusz P-LS Kogana (Jelenec, Steffens, 
2002). Nie jest więc wykluczone, że dyskryminacyjne stereotypy na temat 
ludzi w starszym wieku nadal funkcjonują w sferze utajonych i ukrytych po-
staw społecznych w szerszym zakresie, niż wskazują na to omówione wyniki 
badań.  
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